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VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA.

Z prvého vydání (r. 1892) této knížky zaadil jsem adu verš
do trilogie „Confiteor . . .", leccos odtamtud vložil opt sem,

pidat k tomu trosky z knitiy „1893—1896" a adu vcí pi

prvém vydání opomenutých. Dopliiuje tedy nyní kniha pí-

tomná cykly mých dosavadních sbírek.

Tiskem íUnie« v Praze.



DRU JOSEFU HOLÉMU

v SUŠICI





zimní kosmická píse.

To je dnes hovoru nahoe,

hvzdy jsou údivem jaty

:

Zem, ta hezounká panenka,

oblekla bálové šaty

!

Ve vlasech perly a démanty

a stíbro na bílém šat,

jenž splývá panence s ramenou

od hlavy až dol k pat.

Jak hezky taní dnes do taktu,

a vítr hudbu jí dlá,

až bílý šat její poletá

v kotouích okolo tla.

Co je tu hovoru po nebi:

Msíc že taneník jarý.

Jupiter ten zase stýská si,

že jest již náramn starý.



Venuše zí na n s závistí,

— oh, dnes je závist ta mamál
Msíek stále si libuje

:

Jaká to panenka švarná

!

(Svtozor z 3. února 1882.)



leknín.

Na lukách v tních tch, jichž voda zelenavá,

pi behu zvedá se pý, štíhlá vodní tráva

a šfavná lopucha a rákos klátivý —
po vod rozkládá pak leknín svoje listy

a mocným stonkem svým kvt zvedá vonný, istý

nad moál blátivý.

Má koen v bahn až, a kolem jeho tla

se sází vodní kal a plete tráva stmlá,

v níž lupi potápník se asem zastaví,

mlok erný vráží v nj, kdy za koistí b^

a na nm sedíce mu listy hryzou svží

hlemýždi zdlouhaví.

Kvt má však stíbrný a plný snivé vn,
vší silou zvedá jej ze zelenavé tn
jak hostii nad vodních tvor hlavami,

sen léta, libella, se zamodrá v nm z rána,

jej nachem ervánek a noc pak hvzdotkanná

porosí perlami.
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Ó kvte stíbrný, tak básníkova duše

nad moál svta pne se v isté vroucí tuše

a nedbá, tlo že jen strast a bída rvou,

zí v blankyt, slunce jas, zí do hvzdnaté výše

a v tklivém soucitu nad kalnou tní dýše

tu istou vni svou ! . . .



DO památníku.

Hlod vzpomínek a noní bdní,

kdy polštá vlhne slzami,

kdy tajný smutek, matné chvní

pod hedvábnými asami —

af bajkou je vám z divných as,
jíž smje se váš nžný ret,

vám, jíž dal osud ídkou krásu

a život teprv šestnáct let!

Vám, jež jste jako vzácná rže,

jež ve skleníku kvete jen,

kam záe slunce vniknout mže,
však nikdy déš a boue sten !

A pijde den, kdy v plavé vlasy

vám vpletou vínek zelený,

a vaše šastné, dtské asy
dál plynout budou bez zmny!



A svtlý list vašeho žití

— až dotete jej záící —
af je kraj teplý, plný kvítí,

kde vždycky pli slavíci . .

#



BENÁTSKÁ IDYLLA.

»Tož: ráz — dva — ti! Jen klidn, hochu,

jen klidn rukama kol kruž,

hrud vzepni, hlavu vzhru trochu,

tak, ráz — dva — ti! Nu, jde to už!«

»»Vi(í, Fancetto, že dobe jde to,

ba, mistrem jsem již napolo,

o, že já budu píští léto

tak plavat jako Paolo!««

»Nech Paola, ty hloupý hochu,

a nohama se v zad opi,

ven prsa, hlavu vzhru trochu

a dávej pozor! ráz — dva — tn!«

»»Snad otec lun mi koupí nový,

až budu umt plavati,

ten vedle bárky Paolovy

se vždycky bude houpati. ««
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»Co s Paolem máš tady stále,

dej pozor radj, dále spš

;

neb ve ty ei nedozralé

—

a plavat nikdy nebudeš 1«

»»0 Fancetto, když na tom míst

t uíval Paolo kdys,

vím, nemlelas také jist —
a plavkyní pec dobrou tys!««

»Co víš ty?«

»»Všecko, já vás vídal

tam za tou ukryt kovinou - ««

»Eh, špehoune!«

»»Ne, já t hlídal

jak dobrý bratr sestru svou!««

»Tys dobrý hoch ! Paolo vdn
odmní vrné srdce to!«

»»Po jednom toužím nekonen,
ó pimlouvej se, Fancetto

!

Fancetto, chtl bych gondoli tu

od Paola svou nazývat —
hle, moh bych jednou v luny svitu

v ní vaše dti vozívat.««



MARKETKA.

I.

Svou ruku malou, bílou, svží,

mi svte — jenom na chvíli , . .

v ní celé moe štstí leží,

a šíasten, kdo jí docílí . . .

Žár slunce tady mile pálá,

park chví se dechem májovým —
tak, sleno má, co jste se ptala,

já poctivé vám zodpovím.

Mé lásky? Pocit vonný, sladký

mi dávaly vždy z poátku,

já házíval vždy život vratký

vší silou v takou pohádku —

A když jsem ztracen žil v ní zcela,

tu drobounkými prstíky

v mé srdce ruka zarážela

své prosaické špendlíky,
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a když jsem výkik — ona vstala

a s rozhorleným pohledem,

že bídákem jsem, povídala,

kde cítil já, že bdným jsem.

— Pro mi tak divn v oi zíte?

Pro se tak náhle smjete?

Dnes možná, sleno, nevíte —
však jednou též tak eknete

!

Nuž, krátce: Všechny lidské chvíle

mi njaký jed otrávil,

mj celý život nemá ile

a hledat mu ho — nemám sil.

I bojovat mi protivno je —
a za co? Nemám zápalu;

náhoda zmítá žití moje,

jež nuda sžírá pomalu.

Kde píiny? Ach, když tak zbývá

po pyšné lodi bídný vrak,

jenž zoufale se moem kývá —
na ješt ptát se: pro a jak?
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Jen k vaší ruce sklonit hlavu,

ji jednou ješt políbit,

pak klobouk vzít a bez pozdravu

a nenápadn do tmy jít . . .

f

]. S. Machar: Pele-Mle.



PASTEL.

Ta smutná nemocná zas okno otevela

a pohled ztracený poslala do krajiny . . .

Obloha západní se tžkým nachem rdla

a podzimní ten kraj se halil v mlžné stíny.

A dlouho zírala tam okem plným stesku.

ervánek uhasí. Již noc své hvzdy šije.

Podzimní chorý kvt zí v nach západních

lesk,

jak znal by, že se již tch jitních nedožije . .

^



ZA ERVNOVÉHO JITRA.

Tupý nosík, oi hndé,

v lících dlky veselé,

kaštanová kade pede
vábný stín jí na ele

;

barva lící, z kterých dýchá

svžesti pel, mládí, smích,

jest, jak když se mléko smíchá

s barvou rží krvavých.

Tak ji vidím záhy z rána:

pólo v bdní, pólo v snu

na balkon jde neesána

v hedvábném svém županu,

na míž složí ruce bílé

a své zraky záící

hned tam, hned sem vrhá ile

po vzbuzené ulici.

Tam je živo. Plný zlata

probouzí se teplý den

;

tlupa dlník tam chvátá

z pedmstí do továren,
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služky bhají tam s kikem,

amateui pírody

za bránu jdou s sluneníkem

užit ranní lahody.

Vojsko kráí na cviení

krokem tžkým, dunivým,

koáry tu míjí v hmní,
vozy s hlukem drivým —
a ten hluk se stále množí,

a ruch roste víc a víc —
a den jako úsmv boží

zírá krásný do ulic.

Pohled mj se vždycky stoí

naproti k ní na balkon

:

Kam jen cílí její oi?

Kde je tady jejich »on«?

Stero pohled k ní lítá,

stero vzdech burácí —
ona dychtiv je chytá,

nedbale však odplácí

!

Je to žena. A »pro« její

nesmíš ešit vážným rtem,

ale proti obyeji

fantasií, domyslem

:
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Stojí zde v té ranní dob,

rovna kvtu jednomu :

kvete slunci, ervnu, sob,

lidem všem — a nikomu . . .

Vzbudila se záhy dneska,

k zrcadlu šla v poradu,

co jí íká, zda je hezká

v souladném tom nelad —
to jí eklo, že ty hledy

tím víc všude rozpálí,

dokud v nich tch sn tkví sledy,

jež ji v noci líbaly . . .



SKIZZA PED BOUI.

Je horko, dusno. Na list, trávu

se klade jemný šedý prach,

jenž pozvedán je vtrem v davu

a v sloupech honn po cestách.

A nebe má tak barvu sinou,

jak pobil by je olovem,

a erné mraky po nm plynou

a nesou blesky v ln svém.

A topoly, jež pozdvihají

své hlavy jindy k blankytu,

te tesou se a prohýbají

a pry snad chtjí v chvíli tu.

U boudy ze suchého chvojí,

jež stromy sadu skryta je,

pes vyje táhlou báze svoji,

kams stranou umák zvedaje . . .
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A blesk a ráz ! Hmí. Jak by nebe

za strašlivého dunní

kra] šírý chtlo shltit v sebe

a sžehnouti jej v plameni

!

Však nad vodou, kam v mraku celém

se ke koncertu hmyz dív slet,

ted pi šveholu peveselém

vlaštovky krouží menuet.

A tma, jež hrozn obzor halí,

a tanec blesk zsinalý

a déš, jenž vodu rázem kalí, —
jim veselí to nezkalí!

Ty vdí, jak se to vždy snuje,

jak smšným byl by strach i chvat:

až se to nebe vyhromuje,

zas modrav se bude smát . . .



PODZIM V MÉSTÉ.

Na chrámy, dom stny, krovy,

na oživenou ulici

svj nádech sype dušikový

den popelavý truchh'cí.

Po šedém nebi slunce chladné

se plíží smutn drahou svou

jak chorý, jenž den ke dni chadne

a rád by okál procházkou.

A v parcích žluté listí slétá

na mokrý písek pšinek,

a na záhonech odekvetá

kvt prosaických Jiinek.

Vše zhaleno je v teskném háve,

vše do žlutá a do Šeda,

i myšlenka, jež v lidské hlav

se tžkým kídlem pozvedá . . .
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Mám rád ten as . . . Jak k jihu ptáci,

než pijde zima ledová,

tak do msta se nyní vrací

kvt našich krásek z venkova.

A vrací se tak s krásou svží

a s takým v oku výrazem,

že ek bys, že v nich ješt leží

to celé léto obrazem I

Na lících letni rže žhavé

jim vidíš dosud erstv kvést,

a v oích letní noci tmavé,

však plny mihotavých hvzd.

Na rtech jim dosud barva zbyla

a jahod chu, jež trhaly,

vlas jejich vni rozestýlá

tch kvtin, jež tam vplítaly.

Jsou prováty, jsou prosyceny

tím žárem, kouzly vábnými —
mám podzim rád — ty naše ženy

jsou nejkrásnjší v podzimí 1



Hra pírody ! V té melodii,

již smrt zde kídly tepetá,

jen žena pyšn vznáší šíji,

jen žena hrd rozkvétá !

Však pec ne sama. Na té niv,

kde žila letní msíce,

své hoké kvty zvedá sniv

ocún rudých tisíce . . .



MARKETKA.

II.

Marketko, jde to se mnou dol

!

Já slyšel, že m v užším kolu

už písných soudc chválil dav:

Z mých verš prý už mnohý lánek

se mže vložit do ítanek,

by šlechtil drobných hoch mrav!

Má poesie vbec celá

už zaíná být mravná, stkvla,

jak snní sedmnácti let,

mj cynismus už prý mi cizí,

mj rouhavý vtip též prý mizí,

prý k výškám istým jde mj vzlet.

To byla prý dív doba kvasu,

kdy ve svt nevázanou chasu

jsem pouštl drzých verš svých --

ted v dob olympského klidu

prý vážn zanu pti lidu —
Marketko moje, tajíš smích?
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Ne, smj se se mnou, duše zlatá!

Ten filistr soud tuze chvátá,

pojd, smj se, uslyšíš ten ev!
Marketko, v mi: z vlasti celé

se asto ješt srojí smle
a proklejí mou bujnou krev I

Neb nejsem, v mi, z toho díví,

z nhož si modloslužby chtivý

lid bžky svoje dlává;

má sudba: proti proudu jíti

a lokty v právo, v levo bíti —
a z toho není oslava!

Tak jsem už — jednou musíš vidt

dovedu mnoho nenávidt

a tuze málo milovat;

— ty diblíku mj, každodenn

to cítíš, arci obrácen —
v obému a mj m rád.

Tož když jsem ony soudy slyšel,

já zamyslil se, dom pišel

a moudrým se mi zdálo být,

bych o tob psal tenhle lánek

a dovolil, by do ítanek

svých hoch smli si ho vzít:
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Má Marketka jest ješt dít,

však milovat zná vztekle lít,

jak plavá lvice africká,

rty její hoí jako plamen,

do tváí kouše, krku, ramen

ta ada zoubk nelidská!

Z tch rt se tmavé víno lije

a prvním douškem tak t zpije,

že ret jen pudem vyhledá

zžhavený samet její tváe,

adra, jež prchla ze žaláe,

a ke rtm tvým se pozvedá.

Jak had se v nárui tvé svíjí,

na šíji, víš, jí tepny bijí,

jak opona vlas kolem vlá

Ach, Marketko, hled blázna toho

!

Filistrm tady káže mnoho

a ty snad ekáš, duše mál



ZIMA NÁ VESNICI.

Roj malých chatek k sob stulen

v blavém sedí kožichu,

a modravý kou vydychují

jak vážní starci potichu.

Zem celá kryta stkvoucím snhem,
sad, pole — rubáš jediný,

jak tmavé stuhy ernají se

v nm vyšlapané pšiny.

Strom každý halen jinovatkou

se leskne bez vší poskvrny

a stojí bez hnutí jak v strachu,

že stás by si háv stíbrný.

Je ticho. asem vrznou vrátka

a zahalený lidský tvor

z nich vybhne a zimou chví se

a ped sluncem si cloní zor.
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Na lomenici šedý vrabec

se epýí a cvrliká —
jak smutná prosba žebrákova

ten jeho hlas t proniká.

Vran chumel chvilkou objeví se

a krákoraje zapadá

na holý topol u rybníka

na ploty, hruše, na lada.

Vše zlatým svtlem oblito je,

vše záí, hraje v luzných snech,

lán, stromy, stíbroskvoucí dálka

i bájné kvty na oknech.

A pec vše smutno jako v smrti,

tak teskno všude, kam zí zrak,

tak stuhlý, mrazný kraj ten celý,

že neekl bys nikterak,

že zde kdy vbec léto bylo

a kvty, plno zelen,

v tch lánech že se za veer
snad milovalo nadšen.
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že hedvábný mech kryl ty stechy,

že v odpoledních ve chvilkách

se v prašných cestách batolily

maliké dti v košilkách . . .

t



o JEDENÁCTE HODIN.

Rad dom v tichý klid se noí

a obesten je šerou tmou,

tu a tam ješt svtlo hoí

za pestrobarvou záclonou.

Lesk plyn v modravý jas splývá

na dlažb s leskem msíce,

jenž jako koule nehyblivá

nad stedem stojí ulice,

a jeho zá se bíle tpytí

na vži, ploše hladkých stech,

a v tetích poschodích se svítí

skla istým stíbrem na oknech.

Je vlažná noc. A svžím vzduchem

netopýr kmitne zpoždný,

po dlažb hrí koár ruchem

a budí spící ozvny.

J. S. Machar: Péle-Méle. 3

<^
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Zvuk hodin s vží nkolika

vzduch táhle chvilkou proráží,

pak nkdy pískot vlaku vniká

sem z dalekého nádraží.

Kýs oban matn domu pílí,

e divnou stále poíná:

ve stínu dom mihne chvílí

se plachým krokem ženština,

jež hledí kol, pak vklouzne man
tam do kavárny pokoutní,

kde taní se dnes pi pian

a odkud zpv a jásot zní.

Dva strážníci se zjeví náhle

a bez slova jdou ulicí,

zvuk piana pak dozní táhle

a zpv a tanec víící.

Je ticho . . . Žití lopocení

jak došlo k cíli by svých cest .

je slyšet jenom vzduchu chvní

a tepot nadoblaných hvzd . . .
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Tu na stechách, jež planou leskem,

se nový život ohlásí,

pár koek honí se tam s veskem
a ježí hbety, ocasy . , .



RADA RODÍCÍMU SE SPOLKU LITERÁTU

ESKÝCH.

Nemožno je, milí braši,

v tyto tžké bídné dni

uvrhovat na vlast naši

novou berni národní.

Máme v dob neúrodné

tak již steré podniky:

»Matici« a domky rodné,

desky, hroby, pomníky,

kdysi kdesi vyhoelé,

sirotky a divadlo —
a te ješt pisatelé

!

Co pak Vám to napadlo

!

Dále: ím je práce Vaše? —
Necht toho radj být!

V politice spása naše

!

Mluvit, o stl bít a klít!
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Necht psaní, zbyteností

jsou ty nmé hovory

:

zvolte ze své spolenosti

pedsedu a výbory,

mecenáši jména ctného

podpisy pak pivsí,

byste z místa píslušného

mli brzy koncessi

na cirkus tak, který zkvetat

v echách bude velice,

když tam budou kon létat,

lidé, psi a opice,

když tam budou všelijaké

asem pny kuplety,

když tam budou ob den také

tanit pkné balety

ty baletky s lící svdnou,

s šatem ídkým, aby v ráz

politiky, šlechtu bludnou

s národem tam svedly zas —



38

pak Vám kapsa, tlesk horený,

žhavých tváí plný dm
svdit budou, jak je vdný
národ svojim genim

!

R. 1888.



píse o ideálech.

Hoch kráí bledý s plavým vlasem

a planoucíma zrakoma,

a v rukou lýra sladkým hlasem

se chví a toužn duní asem,
a jinoch kvtnou nivou stoupá,

zrak nadšený se v modru koupá,

kde svtlých vidin sta se houpá,

a v skrá mu bije kídloma.

I zasvcuje svoje vznty

a všechny sily v žití svém,

svých in nejkrásnjší kvty

a myšlének svých celé svty

jen lidstva na trn povznesení,

své vlasti, rodu oslavení,

a v mladistvém tom zanícení

chce býti jeho Tyrtaeem,

Dv modré oi pak mu planou

na arovných sn obzoru,

kvt ženství, neskvrnný hanou,

mu klesne na hru milovanou —
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a jeho slavné, velké jméno,

glorií vnou ozáeno,

ve srdcích lidstva bude ctno
i v pyšných deskách z mramoru.

Jest mužem hoch, a v život vkroí,

jejž zel jen clonou mlhavou,

už vidiny mu mizí z oí
a lehce vzduchem dál se toí,

v nich jeho zrak se ješt stápí, —
co prosa tkne v nj ostré drápy,

a již tu drsnou cestu skrápí

svých zrak rosou krvavou.

A pejde as — a všemu zvyká,

a k žití chut v nm vítzí . . .

Tu v suchá akta úedníka

kvt cit seschlý uzamyká

a tloustne, dbá ted o nj žena,

jež nad pedsudky povznesena —
cit, krása její nahrazena

mu hojn byla penzi.

Neb pod prapor se staví fráse,

prý v služby svého národa,

a radami a emi háze,

chce cop, šos boit hráze,
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zná ledabylo vlasti dje,

pi piv eské písn pje —
a kde se úsmv, zlato stkvje,

tam krev i duši zaprodá

!

Neb aspo písným soudcem býti

chce v íši volné umní,

a vše, co nemž pochopiti,

chce katovsky jen popraviti,

a pustým úsmškem to stíhá,

v em posvcení blesk se míhá —
jen všednjší ím která kniha,

tím víc ji chválou ocení.

Jen vy, vy ídcí vyvolení,

kdož blouzniti jste pestali

v tom nerozumném zanícení

a v ideálech, kterých není;/ ^Xy ^
již umní jste milovali, ^

jichž soud pedsudek nezakalí

již máte vášn, hnv a žaly,

v emž jste vždy lidmi zstali

;

vy tvoíte, a trpkost, bída

jest truchlivým vám údlem,

vám myšlénky ten kritik hlídá,

a professor rad napovídá,
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a úedník od svého stolu

a politik v svých vrných kolu

útrpné hledí na nás dol —
a pokraují v díle svém.

A to vše pejde. Frašku bednou

pestanou oni všichni hrát.

Smrt petrhne jim rukou lednou

tu efemérní práci jednou

i plané iny neinnosti.

A za pár rok v budoucnosti

si bude prachem jejich kostí

a jménem, soudem vítr hrát!



FRAGMENTY Z BASNÉ : ROMANCE
O KRÁSE/0

Dávno, dávno, dávno tomu

záná Krása zrodila se

vbhla s dtskou nevinností

nahá, štíhlá v šírý svt.

Tenkrát Honiér, staec sivý,

s velkou etou básnickou,

dal jí odv trvanlivý,

tžkou ízu antickou.

*) „Romance o Kráse" byla svého asu otištna v „Lumíru".

Autorovi, upravujícímu ji pro knihu, byla by málem vzrostla na

veršovanou, dlouhou historii. Rozbil tedy pvodní formu a po-

dává jen tyto fr;igmenty jsa pesvden, že mnohdy torso jasnji

mluví, než velký, do všech detailij propracovaný celek.
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Tenkrát na Olymp ji brali,

kde ji v božstvu bujarénn

umístili, astovali

ambrosií nektarem.

Tenktrát i ta hrdá Róma
pod svou nohou majíc zem

políbila svýma rtoma

této ecké ízy lem.

Vergil umn srovnal na ní

záhyby a tepení;

Ovid pestré kvtování,

Catull vetkal perly v ni.

Na Olympu v síni boh
ohe více nehárá;

antická zem cítí nohu

severního barbara.

Tenkrát v tiché celli dlela

nábožného nadšence,

kolem bílé ruky mla
navinuté ržence.



Dobrý staec ji tam choval

jako zítelnici svou

;

istil, rovnal, oprašoval

její ízu antickou.

Národ za národem hynul,

národ za národem vstal

;

lidstvo stárlo, a as plynul,

ona žila svží dál.

Troubadoui dávali jí

pentle v barvách svojich dam,

Dante dal vát jejím šatem

dým a sten a rajský dech,

Petrarka ji zdobil zlatem

na ramínkách, na adrech.

Ariosí jí nosil šperky

z íše div, pohádek.

Vega, Cervant s Calderonem



46

elenku jí zánou zlatou

posadili do vlas,

bílou šíji mla spjatou

colierem z topas,

démantové náušnice

zavsili v ouško jí,

obesteli svží líce

valencskými závoji.

Smutné, smutné pišly doby

na tu Krásu ubohou,

pod tou tíhou šat, zdoby

sotva stála na nohou . . .

Až jí Shakespeare strh ty hávy

titanskou svou pravici,

a ret jeho vášní žhavý

líbal tlo záící . . .

jiní ízu její skryli ]

perlami a rubíny,

jak co nejvíc vylovili

z duší svojich hlubiny.
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Zatím pišli esthetici

chtjíce jí pomáhat,

vzali jako vetešníci

odhozený její šat,

kreslili jej, probírali

a ty staré fábory

poetm všem nutívali

pro nový šat za vzory.

Oj, což robily se hávy,

jaká šatna veliká

z tch dob pozlacené slávy

trnáctého Ludvíka

!

Krása pi tom nepoznaná

zašla v malé jizby šer,

kde zas byla milována —
Molire, ach Molire !

Ten ji oblek v sukni novou

kvtovanou z atlasu

s vlekou šumnou, rokokovou,

pudr mla na vlasu

;
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a byl smích to roztomilý,

jímž se smála krejím všem,

kteí jí tam togy šili

v pyšném dvoe královském !

Pešly doby. Ony hávy

po bedlivé úad
esthetici s kikem slávy

zaveli kdes na hrad,

dvée zámkem opatili,

okna malá mížemi,

sami pak se ozbrojili

paragrafy, frásemi,

které jako me a píka

mly honit rok ad
z »Chrámu Krásy« násilníka

(tak nazvali onen hrad).

asem pišli s poklonami

blednout na tu smsici

velcí páni, vzácné dámy,

parukatí klassici.
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Krása oželela s klidem

tyto hávy královské,

chodila kdes mezi lidem

v jupce holky venkovské.

Starý Goethe potkal asem
její štíhlou postavu,

šeptla mu cos sladkým hlasem

a zas prchla v dálavu.

Zpita žárem revoluce,

nad troskou všech zákon
klesla v roztažené ruce

vášnivému Byronu.

Polibky jich hromem hmly:
obma plál ohnm hled

;

ozáený, rozechvlý"

ozvnu jim vracel svt . . .

Pešly romantiky asy,

léta bouná, bývalá!

Na svt je sestra Krásy,

s kterou dív se neznala

!

I. S. Machar: Péle-Mle.
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Dlouhým tžkým utrpením

hlava její šedivá;

neuchvátí zanícením,

je vždy vážná, stízlivá —

je to Pravda. Nad svou sestrou

drží nyní ruku svou,

nedá skrýt víc cetkou pestrou

postavu tu vábivou

!

Zatím dále esthetici

ízu, šperky hlídají —
Tyto hávy, trety skvící

pro ni ceny nemají.

My jí zíme do tch zrak,

kde se v hloubi mihotá

sled chvil šastných, tžkých mrak,

zkušeností života . . .

a jsme šfastni už tím kvtem,

jejž jí v skromnou okrasu

s hrdostí a pýchou vpletem

kolem ela do vlas!
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Nevadí, že tomu kvtu

krátký život usouzen,

vni vezme vítr v letu,

svžest zítejší snad den —

zcela dostaí nám nyní —
víc nám nedovolil as . . .

af si po nás pijdou jiní

s novým, svžím kvtem zas

5?



EINE ALTE GESCHICHTE.

Já napsal jí: »To, dít, láskou není,

co šeptá mi tvj purpurový ret,

Ihou oi, jazyk, Ihou tvá políbení,

lže snní tvojich osmnácti let —

však bez tvé viny. Splašení dva oi

v sluj neznámou se ženou s citem tvým

tvá romantika — jak jí oi hoí!

zveš soucit láskou! Uv slovm mým!«

Já napsal jí to. Padla mi kol šíje

a hndýma m protkla oima:
prý tohle listí dív hrob její skryje,

prý krvavím ji slovy krutýma . . .

O básníci, vy vštci vševidoucí,

jenž zíte v dílny Park i Osudu

!

To listí mlo tehdy zele stkvoucí,

což popisovat blíž však nebudu.
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neb dneska leží hezky tiše dole,

na metly orván park je celiký,

a slunce íjna skrze vtve holé

vyhívá nuzn prostor laviky,

kde jako dkaz, že jsem v žití toku

byl vštcem, autoritou pro hochy,

mé dít sedá, vdané, plné v boku

a plete karkulky a punochy.

«$



CAUSERIE.

Vy šfastní, které Musa vede

z bran mstských v usmívavý luh,

kde stero obraz vám pede

a stero ton vodí v sluch,

kde nechá zvonit vaší písní

zpv skivan a kvtin dech,

báj, kterou sob dívka vysní,

jež trávu nese na zádech,

a barvy luk a lán klidných

a dálných horských vrchol

a modrých les, vesnic vlídných,

cest prašných, dlouhých topol —
co obraz, to vám v tony zmní,

co ton, to zas je obrazem,

a váš duch v mírném rozechvní,

je všeho toho odrazem —
ó šastní, šfastní milovníci

té, jež vám dává srdce své,

té krásky s opálenou lící,

té zdravé holky venkovské ! . . .
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Má Musa moderní má šaty

a stevík dvé z atlasu,

má ruce v rukaviky spiaty

a tmavou rži u pasu,

líc její není vzorem krásy,

však interessantn pobledlá,

má pkné, rusé, lesklé vlasy,

jež móda k cen pivedla,

má oi hluboké a chladné,

jichž pohled chvívá nitrem mým,

já patívám v n v noci, za dne,

však barvu udat neumím.

Má ráda msto, šumot denní,

jak víí v hluných ulicích,

rej lidstva, voz rachocení,

i barvy dom mlících,

má ráda noci, když se tese

tam vichrem každá lucerna,

má ráda když se nad ním nese

spouš mrak neb bou píšerná,

má ráda divadla a bály,

zvuk hudby ji vždy proniká,

má ráda tanec, tanívá-ii,

sotva se parket dotýká,
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i do pírody vyjde ráda

a v ní má podzim nejradši,

když v starých parcích listí j^adá

a zem se v mlhy obláí.

Je ženou ve všem : V oblieji

i v záhadné své povaze,

m otravuje láska její,

však bez ní teskním neblaze . . .

A tžko musím zaplatiti

té pízn její projevy

slz, vzdech, cit vlnobití,

pak ídké její úsmvy!
Když pijde, zdrží se jen chvilku

a náhle zane plachou být,

se zimou v oích, chmurou v ílku

se chystá zase odejít;

než odejde však, znií vždycky

své laskavosti dkazy:

má pro n smích jen ironický,

jenž vždy mou duši zamrazí,

a veršm, slokám, každé básni

vždy vezme cosi, až mi žel —
dív motýli to byli krásní,

však ona sete jejich pel.
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a tak je vrhne zase zpátky

a poznamená kousav,

z jak bídné, efemerní látky

se rodí snní o sláv. —

A dobe vím, že ona jednou

tím smíchem svým se zasmje

nad mojí hlavou mrtvou, lednou,

nad hrobem každé nadje,

nad mojí prací, mojí snahou,

nad upímnou mou láskou k ní,

— ten její smích už zemskou drahou

v mj sluch tak pronikav zní —
vím vše a všecko jasn vidím,

však smíen jsem už s losem svým,

a nikdy nijak nezávidím

všem druhm svojim šastnjším,

vždyf jest to žena: nemiluje

a nechá se jen milovat.

A láskou, která otravuje,

já musím ji mít k smrti rád . . .



v RÁMCI KVTNA.
PORTRÉT PRO PÍTELE.

Jak nkdy v práci vážné rázem

svým dumám malí výhost dá,

duch jeho s výše sletí na zem

a hravým snem se opádá,

a šttec jeho kouzlí v letu

snad luzný sen, snad vzpomínku,

ve vnci drobných amoret

pvabnou díví hlavinku,

tak na mne staré zvuky klesly

mých dávných verš hravý rej,

a ruka v tonech jejich kreslí

na papír díví obliej —
a kvten je, ten rámec lásky,

sn, nhy, tužeb v rozkvtu

a odpovdí bez otázky

a smavých dívích portrét.
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Já neznám Vás . . . Znám muže za to,

jenž v letech zašlých, boulivých

dal znát mi srdce svého zlato

a druhem byl mi v dobách zlých,

ml rád m jak svou zítelnici,

v mou slávu vil v každý as —
já neznám Vás — však mohu íci,

že znám pec dokonale Vás.

Pod kloboukem ve svatém šeru

zím tmavý vlas se jemn chvt,

ba, nejernjší havran vru
mu barvy mže závidt,

žár jihu v smdém oblieji

zkvet v lících v štstí ervánky,

a oi srovnal nejradji

bych s žhavým zrakem cikánky.

Na brad dlek roztomilý

a v dlku tom sta diblík

mi praví, že smích každou chvíli

Vám zvoní, jásá ze rtík,

ty rty jak orchidej jsou rudé,

ad bílých zoubk svítí z nich —
a doufám, že i v srdci bude

dvé tchto barev národních.
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Vše máte ráda, jak to v právu

brát má ten vk Váš blaživý:

divadlo, šaty, koncert, kávu,

klobouky, tanec víivý,

klep žertovný i sladké snní

za tklivých podveerních chvil — —
ne, v zásob mé barev není,

bych pastelek ten dokonil

!

Je kvten . . . Zem v lesku leží,

jak pršelo by zlato dnes . . .

do oken proudí vzduch mi svží,

na stole voní první bez.

Ach, kvten . . . kvten mže pouze

dát pro vás rámec ozdobný —
však obraz zstal vzdor mé touze

jen odlesk matný, chudobný . . .

Já neznám Vás. Znám muže za to,

jenž v dobách zašlých, boulivých

dal znát mi srdce svého zlato

a druhem byl mi v letech zlých —
a znám Vás. Vidím, jak jste živa

v té hloubi oí záících.

Váš zjev snad stokrát za den splývá

z rt, jindy smutných mlících,
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jste duší duše drahé jedné,

jste jeho každou myšlénkou,

jste jeho snním v noci, ve dne

jste žití jeho jitenkou —
a takto jsem Vás dozajista

již tisíckráte jasn zel,

však jsem jen bídný portretista,

jenž barvou vládnout zapomnl .

•



PRIPITEK VE SLOHU XVIII. STOLETÍ.

N. N. K.

Ta smavá Jitra v bílých košilkách,

jež zlatým prstem spánek s oí plaší,

svt obalují v bleskotavý prach

a fialek dech sypou v duši naši —

ta Poledne, jež pijdou s ržemi

v své bílé ruce, vinou je kol hlavy,

co zatím v ší i dáli na zemi

svit slunce leží nádherný a plavý —

ty Veery, ty štíhlé, diskrétní,

jimž dáme v dlan hlavu unavenou,

co zatím kolem píse cikád zní

a louky dýší vní roztouženou —

ty Noci tiché, které erný zrak

a v nm hvzd plno bezbolestných mají,

kol el a duší našich bledý mák

svou dobrotivou rukou oplítají —



já v otroctví jal, já je pevn spjal

etzem, vyšlým z žhavé výhn pání,

a k služb Vaší posílám je dál

ped smutné, tmavé oi Vaše, paní.

A na cestu jsem svítil za nimi

ervenou krví révy spravedlivé,

a provází je kroky tichými

mé Pátelství v své oddanosti tklivé . .



KONCEM ÚNORA.

Dnes konen lesk slunce plavý

do popelavých ulic pad

a plnou radostí t zdraví

jak vlídný úsmv odevšad.

Jdeš zvolna dlažbou chodníku

a posly jara stíháš v letu

:

pár nových, módních svrchník

a svtlou dámskou toilettu.

Tu chvy jdou, jim pes ramena

v zad hledí hlava dítte,

má každé oka vyjevená,

jak fialka když rozkvete.

A v ln lesklých koár,
jež jedou za zdi msta asi,

rty vidíš plné rozmaru

a pimhouené dlouhé asy . . .
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Ach, njak elegicky jest ti;

jakýsi nápv dumavý

ti v hlav zní ... a na námstí

se šine krok tvj loudavý.

Zde zas rozlito moe je

té barvy plavé, velkolepé,

noíš se v teplé peeje

a srdce rázem rychlej tepe.

A nebesa, ta beze chmury

se zdají vyzdvižena být

a dvrn a vlídn s hry
ti kyne modrý jejich tpyt,

jak by ty barvy mluvily

njakou, kdysi drahou, eí — -

oh, víš už — tak ti záily

kdys blankytové zraky ní . . .

A malá, zlatá makovice

na štíhlé vži kostela

se tpytí, jak by veernice

už plným leskem hoela.

J. S. Machar: Ple-Mle.
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Kol špiky rozlehl se kik,

nestvrné jakés zajásání,

a, das ví odkud, v okamžik

se chumelí tam eta vranní

a honí, honí ve spirále

popelavého sokola —
umdlí ti zrak až, kráíš dále

a rozhlížíš se dokola.

Tu na zelených lavicích

se lidé zhívají všech stáí,

ty vidíš, jak jim na lících

ten teplouký den jarní záí.

A kolem plno chv a dtí

se hemží v zái zlatisté —
sad má zde ješt holé snti,

však v týdnu zhoustnou zajisté

Tak jaro zde . . . vše rozechvje,

kde se jen prstem dotýká —
však lovk zná ty jeho dje

a zí na okem skeptika.
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A duší jaksi tesklivou

ti prochví tiché rozželení

za sestrou, zimou šedivou,

a zraky upeš na dláždní.

Sníš o ulicích, vlhkých tak,

jak od sprch zimavého dešt,

a míníš, že tvj cit i zrak

ji schoulenou tam najde ješt . .

Jdeš, hledáš ji v jich labyrinthu

— ó mamo teskné pání to —
v oknech tch ulic hyacinth

je všude jak by naseto . . .



PARTIE Z LÁZESKÉHO PARKU.

Jen te, kdy první dnové máje

v kout každý kouzlí zele, kvt,

kdy první koncerty své hraje

sbor pták, pišlý z dálky zpt,

kdy do zelena zbarví tni

stín strom, rákos, lekníny,

kdy zaíná vzduch chvít se vní,

jež stoupá z les, luiny,

jen te tu volno v svží kráse,

v té tráv blíže hlubn vod,

že díttem se cítíš zase

a hvízdáš s ptáky o závod.

Ach, až tím krajem pone vláti

vzduch žhavý, jímž vše uvadne,

až bor stín tmavší bude stláti,

až saisona zde zavládne,

I
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kdy po cestikách, slunných stráních,

i v lese, kolem jezera

od prvních zlatých svit ranních

až do ervánk veera

s tím zrakem shaslým v bledé líci

a plaid na chorých prsou svých,

a s holí v ruce modrající

dav bude sedat nemocných —

pak les ten v plné léta síle

v tvé duši vzbudí vtší žal,

než v podzimku, kdy vítr kvíle

by už mu žluté listy rval . . .

f'



VEER NAD ZAMBERKEM.
PANÍ TEREZE SVATOVÉ

Vzpomínka malá — její dech

mluví však takovou silou,

jako bych spatil po letech

ddinu rodnou svou milou . . .

Bylo to v máji : v barvy dne

míchal už veer stíny,

a ticho svaté souladné

neslo se do krajiny.

Východní nebe docela

zhaleno plachtami mrak,

a v tesknou tmu se ztrácela

krajina pod nimi zraku.

Jako dva bílí obrové

s bizarrní mohutnou hlavou

Žamberské vže chrámové

zely v tu oblohu tmavou.

I
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A zvolna zdály se kol jich pat

do erné houštiny strom

drobnt a mizet a zapadat

stechy a bílé zdi dom . . .

Však západ, západ! Hoel, plál

a já zel do nho zmámen.

Jako by kdos tam zažehal

ohromný bengálský plamen.

Kaplika, hbitov, kíž sbor,

stromk pár, skalnaté tesy,

vlnité hlavy blízkých hor,

porostlé chmurnými lesy,

pruh žita, jenž se v obzor táh,

stádo koz, jež kopcem splo,

v uritých pevných konturách

v krvavé pole to nlo . . .

A jak jsem hledl do nachu,

oi mé zvábila zcela

ježatá hlava Žampachu

pochmurná, vzdorná a ztmlá,
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až se mi zraky zatmly,

a roje krvavých kruh
nesly se, toily, koulely

po tomto ježatém pruhu.

A jeden obraz úprkem

za druhým v duchu se stídal,

jak jsem je ve škole v dtství svém

bájivým okem kdys vídal . . .

Pan Pancé kdys se dobe bil,

me jeho byl na slovo vzatý —
sám císa za to zavsil

mu na hrdlo etz svj zlatý . . .

Pan Pancé pil a hmotil, klel,

oi mu plály jak plamen,

ohromný me a pilbu ml,

erný plást visel mu s ramen . . .

Pan Pancé zlato, zboží krad,

rozbíjel kupíkm hlavy,

až pišel císa, zboil hrad —
a konec byl zbojnické slávy ! .
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Krev ssedlou a vztek na tvái,

kol šíje ten etz zlatý,

pan Pancé veden byl k císai

dkladným provazem spjatý.

»Ten etz dostals ode mne,«

Karel zí do oí jemu,

»co císa dal, to již nevezme -

pidá však oprátku k nmu!«

A když se západ ve nachu

a v lesku zlaceném koupal,

v kouících troskách Žampachu

pán jeho vtrem se houpal. —

Te už jen táse krvavá

plála nad ježatou lebí,

jako když od ohn záplava

prošlehá na noním nebi . . .

A mn se zdálo chvílemi,

že vidím zeteln sledy,

kde se kdys zvedaly nad zemi

vž, hradby a hrad ten šedý.

^^4:
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Ba, zdálo se mi, vidím te,

jak píšern živ se šklebí

napolo zboená trící ze
a kou z ní krouží se k nebi,

stromy jsou kolem skáceny,

na zemi krev ješt znáti,

ve rumu akan vztyený

a na nm tlo se klátí,

bradatá hlava, v ní plno ran,

na hrdle etz se blýská —
oblohou letí pár erných vran,

snáší se, krákorá, výská — —

Planoucí západ zatím has,

tmavý háv po nm se šinul,

už jenom narudlý úzký pás

se kolem Žampachu vinul . . .

Noc byla beze hvzd, dumavá,

jak je sklon máje vždy dýchá,

a svtla z Žamberku žlutavá

zírala do toho ticha . . .
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Já ješt vzpomínal na ten den,

jak tenkrát ve školní škamn
Pancév ohavný konec ten

bolestn psobil na m.

Pan Pancé se mi íms velkým zdál,

já bouil na jeho katy —
nejvíc však pec m jen zajímal

ten etz od císae zlatý . . .

#



TI MUSKETYI.

Po dlouhých letech pišel zas

mi na oi starý ten Dumas —
mj bože, jaký krásný as
v sežloutlých listech tch dímá!

Jak mluví tony vábnými

ke mn ta každiká ádka!

Jako by zavála za zimy

fialek vn kol sladká I

Jako by hlasem radosti

a záí naivní v oku

volalo z bezdna vnosti

mládí mé v desátém roku! . . .

To bylo ráno ... Já se chvl

a cítil každý nerv bíti:

já »Mušketýry« v tašce ml —
a musil do školy jíti

!
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Tu k rad zbhlejších školák

prvn jsem obrátil zetel:

pustil jsem školu ze zrak

a dal se pes panský jetel,

pes potok, kam Jsem zpola pad,

pes luka peletl v mihu,

chvilkou sáh v tašku, nkdo-li snad

nevzal mi drahou tu knihu. —

Jsem v žit; kolem klasy kryt,

cvrkové u nohou pjí,

skivani létají pod blankyt

a dol písn své lejí,

nevidím, neslyším, celá zem

mní se pede mnou v zase:

já žiji v kraji prajiném

a v dávno minulém ase.

Dvr krále, malebné ústroje,

intriky, záhadné vci,

psaníka, lásky a souboje

a tyi, tyi ti reci

!
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Já trpím, nesu strastí ad
i slzy kanou mi tiše —
trpím však slzím s nimi rád,

ba v jakés hrdinské pýše . . .

Vyteštn zrak, dech utajen,

v spánky krev kladivem tepe —
já žil, to nebyl klam neb sen,

ach žití velkolepé ! . . .

Je veer; musím dom jít,

ne však hnán strachem a hlady,

než že mi shasl denní svit,

a že už nevidím tady, —

Nevolno, cizo bylo mi

ten veer v rodinném sboru —
a k všemu na slovo lakomý

mlel jsem v hrdém svém vzdoru.

A koupil za svých úspor pár

dkladnou lojovou svíci —
a ráno ml jsem v oích žár,

tmu v hlav a plamen v líci.
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Já doet, hlavu v dlan klad

a vypuk v bolestné stkaní —
ne, že to špatn skonilo snad —
však pro — to dnes nevím ani .

Po mn to kostelníkv et
— jak bych ho vidl dneska:

hoch malý, má tak zbožný hled,

a tvá jak dívky hezká. —

et. Dní jsem nevidl ho pár,

do školy nepišel taky —
Pak pijde matný, v lících žár

a zarudlé, zapadlé zraky.

I Seká et je. — »Seká« pak

pezdívka byla jen pouhá;

trup malý, nohy dlouhé však,

a chodil jak pavouk ten z dlouhá.

A po nm Klement domkáin,

hoch štíhlý s vážnými rysy

;

— on nebyl zlé té baby syn,

vzala prý z Prahy jej kdysi,
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a lidé o nm íkali,

že nezná rodi ani,

a my mu za to dávali

ovoce, chléb na potkání. —

Ti oba etli. Žádný z nich

do školy nepišel taky —
pak pišli, ohe na lících

a zarudlé zapadlé zraky!

Mli jsme radu. Znovu zas

jsme se vším vzájemn zpili,

znovu si kouzlili dávný as,

znovu zas dávno v nm žili.

Až Klement v posled povídal,

že jsme tu také tak tyi,

že budem zrovna tak žít dál

jak ti ti mušketýi.

Pijato. Jdeme v žito zas

v radosti a touze žhavé;

dlena jména mezi nás:

každý má trefné a pravé.
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Porthosem*) Seká ihned zván,

Athosem Klement, jak ví se,

pro m je stvoen Artagnan,

kostelník pro Aramise,

pro kardinála Richelieu,

jenž nám všem nepítelem,

zde katechet náš písný je,

mraný a s vrásitým elem.

Dál roste ada jmen veliká,

máme vše, a to kdokoli,

máme i žlutého koníka

z té prvé kapitoly ! . . .

A tak jsme ješt téhož dne

dali se do práce hnedky,

my psali listy milostné

a zali s dvaty pletky.

Však už hned všem nám k postrachu

Richelieu zjevit se spchal,

ve škole hodinu na hrachu

veejn kleet nás nechal!

*) Portlios, Athos, Aram's, Artngnan — hrdinové z Du-
masova románu »ri mušketji«.

J. S. Machar: Pele Mele. 6
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Ale my našli pomsty cíl,

oh, my se strašliv mstili:

ty kluky, které on pochválil,

my jsme hned po škole zbili!

My asto o nm zpívali

jízlivou potupnou ódu,

na jeho zhoubu jsme pívali

z potoka zkalenou vodu

!

My s Hugenotty válili,

šli v souboje a praku dravou

a dom asto chodili

s boulemi, rozbitou hlavou

!

A což když pišel prázdnin as!
Richelieu náhle byl v prachu!

náš Porthos mínil : Ujel as

ped námi z velkého strachu. —

A znovu v boj a v lásky vír!

My bili, nám bili hlavy —
však každý z nás byl mušketýr

i v lásce i v boji pravý! . , .
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Prázdniny pešly, podzim táh,

konec to radosti, léta . . .

Na mušketýry osud sáh

a rozvál do všech stran svta!

Aramis, který v duchu svém

pobožné jádro choval,

zaal se zabývat kostelem

a pi mších ministroval.

Porthos byl strážcem husích stád,

jež honil na pole sžatá,

já musil do Prahy, shledávat

moudrosti zrneka zlatá,

A doslech pak, že do dáli

vezli též Athose v krátce,

u nás prý o nm íkali,

že odjel k otci a matce . . .

Dnes lovk slouchá s údivem,

co mu vše pamf ta íká

!

To vše se zdá mu býti snem,

to snad se jiného týká!

6*
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A zas ví, že to s radostí

a záí naivní v oku

dnes volá z bezdna vnosti

na nj as desíti rok! . . .

Ach, Athos zhas už hrdinný

v Bosn kdes v zápase tuhém

to psaly tenkrát noviny

v osmdesátém druhém . . .

Už Porthos taky dímá kdes;

podlehl o život v boji

:

emenem chycen v kola kles

a zdrcen byl v továrn stroji.

Aramis klidn po otci

tam u nás kostelnicí,

má dti, jež prý vždy do noci

v modlitbách, zpvu cvií.

A já už vcházím do tch let,

kdy lovk žil už dosti,

kdy nedívá se s touhou v ped,

však zí v klín minulosti ! . . .



85

Tak mi dnes pišel v ruce zas

po letech starý ten Dumas —
mj bože, jaký krásný as
v sežloutlých listech tch dímá!

Ba, mluví tony tak vábnými

ke mn ta každiká ádka,

jako by zavála za zimy

fialek vn kol sladká! . . .



POHÁDKA.

Nad hlavou nám stromy šumí,

rate hezky poslouchat,

já et jednu starou báji,

a dal jsem jí nový šat.

Jednou . . . pár set rok tomu . .

naše zem nebohá

z nebeského katalogu

smazána jest od boha.

»K emu mít tu stálou starost,*

— pán bh sob povídal —
»tyhle echy paliaté —
už jen aby ert si vzal!«

ert to zaslech, dobe zapsal,

hned se vydal na cestu,

natásal se jako ženich,

když jde pro svou nevstu.

i
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Šel a šel . . . Než sotva pišel,

zaal klíti z hluboká,

bylot to podívání,

co mu padlo do oka!

Mrštní, hladcí, usmvaví,

s erným hávem na tle,

už tu byli jezovité

a smáli se vesele.

ábel oddych : »Ne, to nejde,

prosím, panstvo, hlete sem,

abych ek, mám prioritu

na tuhletu eskou zem.«

Rozbalil hned dokumenty

s oveným výnosem,

drápem po ádkách jim jezdil

drže jim je pod nosem.

Bratí Ježíšovi ztrpkli

:

»Starý, zdá se, v koncích je —
bude as dát kurátora

na to jeho métier.
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Mluví leccos, rozhazuje,

svt by probil za chvíli —

«

dali hlavy dohromady,

radili se, radili.

»Pane dáble. bh to ekl,

jeho slova nezhynou,

jdeme pry, však vyplniti

ra nám prosbu jedinou.

V této zemi peúrodné,

naší práce znamení,

dovol te nám vypstiti

jenom jedno osení !«

ábel uklonil se : »Prosím.

— Pe je tedy skonená.

Vida, dobe, že dle zvyku

ert si všecko znamená. —

Orali a zašívali

dobí erní pátelé,

potili se, pracovali,

dábel smál se vesele.
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Minul rok . . . dva ... ti ... a sedm

již se zelenala zem,

osení se ukázalo —
dábel strnul úžasem

!

»Tohle není jemen, žito,«

potom náhle propoví,

a kam hledne, hrzou bledne

:

»tot samé duboví !«

A duboví rostlo v lesy,

v lesy smutné, ztemnlé,

dábel na n stále hledl,

pak se utrh kysele:

»Deva, deva, samá deva,

panstvo erné, hrom t vem,

nechej ty si i s tím dívím

celou milou eskou zem !«

Stoil ocas, schlípl uši,

bral se k peklu potichu,

jezovité smíchem nad tím,

váleli se po bichu . . .



90

Prchly roky . . . Povst koní

Výsledek však posud tkví:

proto máme tolik dub
v našem pkném království ! .

•^



ZÁPAD SLUNCE V ERVENCI ROKU 1866.

Monientní fotografie z djin.

len veer v mysli mám, kdy ped dávnými asy
mne otec s sebou vzal si shlédnout obilí;

kolkolem vlnily se bledé, plné klasy

a cvrci, kobylky v nich zvun chestili.

A chvilkou z východu to temn zadunlo,

jak rachot hromový by tam se nkde snes

:

»Hle, boue, tatínku !« a otec skloniv elo

dl: »Naši bijí se tam na Morav kdes!« . . .

A kolem sváto tak. V dál vlnily se lány,

v nich meze zelené tam a tu kmitaly,

a snopy žitnými dva vozy obtžkány

po cest prachové se zvolna houpaly.

A bílé domky vsí, kol sady obepjaty,

se tiše stáply ve slabém karmínu,

jim v oknech plápolal žár slunce rudozlatý,

a modrý jemný kou se vláel z komín.
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Já pohled na západ. Kraj nebes krví hoí,

pl klenby v purpuru — až umdléval mj zor,

a v dálce vstávalo to eské Stedohoí

a v krev tu zdvíhalo svých hlavy modrých hor.

A zvonovitý ip byl pochmurný a tmavý,

jen malá kaplika se na nm blala,

a hroziv tak tkvl v ten veer plný slávy,

že se mi náhle zdál, jak by to ekala

na as svj, kdy ten kraj by mohla pokrýt celý,

ta pruská, ohromná se špikou pílbice,

jak je ti vojáci dní málo ped tím mli,

když vmašírovali si v naše ulice . . .



PRI OSLAV KOLLAROV.

Na marxském hbitov, tam pi zdi, v thuje snti

z veera zane vždy te slavík píse pti

;

ten šedý pták tam zpívá už roky ze zvyku,

vždyf on je pvcem lásky a ptákem básník.

Na marxském hbitov, tam pi zdi, snti thují

svým erným rouchem hrob básníka zahalují;

tam v strouchnivlé rakvi jsou kosti setlelé,

však srdce dosud bije — to srdce z ocele.

Den co den slavií zpv lije se tou tiší;

než srdce slouchá v dál : den co den volat slyší

to jméno, kterým zváno kdys bylo životem,

s ním potlesk, jásot vniká v hbitovní tžkou zem.

A sladkou pedtuchou se srdce pozachvlo:

»Snad vyplnno dnes, co snilo jsem a chtlo . . .!«

Jak hlas kovové struny se vychvl z hrobu ven :

»Tož rcete mi, vy živí, pro rušíte mj sen?«
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— Ó pvce veliký, ty vnce, slávy hmní,
potlesky nadšené a pestrá shromáždní

den velký oslavují, jenž kdys v rodišti Tvém

uinil jednu chýžku slovanským Betlémem —

»A dál?« hlas kovový se táže z hrobu písn.

— A vše to holdem jest Tvé nesmrtelné písn,

jež jako otcm kdysi, tak nám, tak píštím dnm
sn, tužeb nejsvatjších je evangelium —

»Dál, dál!« už nevrle to z hrobu duní znova.

— Chováme v pamti ta všecka Tvoje slova —

»Nic o mn!« vzkikne nyní to srdce rozchvné,

»chci vaše iny, skutky — jen fráse, fráse ne!«

Tu trudno odvtit ... Tu mlet musíme . . .

A hrozn horlící hlas znova zahíme

:

»Na tedy plané tesky té slávy jalové?

Což moje matka Sláva? Což moji Slávové?«

— Ach, rozdrobeni dál, tak jako za dn Tvojich,

své síly ztrácíme v cizích i vlastních bojích

a nadarmo to všecko: Slavie každým dnem

se víc a více stává jen bájí peludem.
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A sami nevíme, pro trest ten, í to vina.

Snad kletba odvká, snad záští Hospodina,

a nejvíce je trpko, že nelze tušit dne,

kdy všecko to se zmní, as lepší zasvitne. —

Ted chví to teskliv tam z hlubin hrobu, z dola:

»Ne kletba, záští ne — pro? — jedna ádka volá

vám z mého testamentu, jste stále ve bludu

:

vždy vlastními jste strjci svých vlastních osud.

Ó tak bych modlil se, jak modlil jsem se prve:

kéž trochu železa do vaší vnikne krve,

vy mkcí, duše z vosku, nestálí, vzntliví

jnk sláma, z které v posled troud zbývá práchnivý.

Ó tak bych kiel k vám, jak kdysi, po stokráte,

vy, kteí tenkrát jen ze žuly hlavy máte,

když s bratry pokrevnými je v ptce srážíte —
však na mé staré rady, na slova ei té?

Mn zbývá plakat dnes, jak plakával jsem kdysi,

když v duše hlubin se k slzám žlu jen mísí —
Na jste mne probudili? Pro kalich svojich muk?

Pro moji slávu? Sláva! . . . Ach, hoký, prázdný

zvuk ! . . . \
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Kdys . . . pravda . . . pál jsem si své touhy v jednu

složit:

po letech jedenkrát tak ješt moci ožít . . .

v den splnní svých snní, a tak je v kvtu zít —
však dnes — ach, dnes to není . . . chci dál zde

hluše tlít . . .«

A srdce z ocele tam dole zmlklo . . . Thuje

ten šedý náhrobek svým listím zahaluje . , .

a ticho leží kolem ... a voní noní kvt . . .

a malý šedý slavík tam neustává pt . . .

Pry s pósou slavnostní ! Na sypat písek v zrak ?

Dny slavné došumi, a rádi svleknem frak

a rukou pejedem po spokojeném ele :

»Nu, slavnost Kollára se vydaila stkvle!«

A jeho kniha kdes ve skín hlubinách

dál bude ležet zas, dál na ni padat prach —
a bude dobe tak: v ní blesk roj je žhavý,

jenž v duše by nám bil a pálil naše hlavy.

K svým frásím zvonivým se zase vrátíme,

jež zatím staly se, jak — ani nevíme,

už vzduchem, vínem nám a chlebem každodenním,

pít, jíst a dýchat je zas budem s zanícením.
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A když i asem v nás se ozve svdomí,

s hrdostí rodi je skonejšíme my:

že pevn stáli jsme na vykázaném míst,

a, kam jsme mli jít, že syn tam pjde jist.

Tož v historický te se vnome kalendá,

í slavit památku a komu dát zas zá,

kde nový proslov vzít, jenž hml by vrahm
hnvn —

Ach, srdce z ocele, spi dole pevn, pevn!

J. S. Machar: Ple-Mle,



JAR. VRCHLICKÉMU V R. 1893.

K tyicátým narozeninám.

Mj píteli, už nkolik dní kladu

své elo v dlan, dumám, pemýšlím,

obraty vzletné skládám na hromadu

a stavím sloky, lovím pkný rým,

— chci totiž vstoupit v gratulant adu
se zvláštním sólem, Tebe dstojným —
než letí as, krev bouí v skráních mých

a papír cist jak práv padlý sníh

!

Mám myšlenek pár, nechci zapírati,

viz teba tu, jež hlavou prochvje

kolikrát za den : nechci Tob páti

k té tyicítce, hloupý zvyk to je,

sám kysele se budu usmívati,

až vstoupne jednou v moje veeje

:

host nemilý to s písnýma je rtoma

a nelze dít mu: pán ted není doma!

Však u Tebe, kam vejde svžím krokem,

pozdraví pkné, zlehka usedne,

oddechne chvilku a svým jasným okem

se do minulých rok rozhledné,
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pak dá Ti ruku, ei klidným tokem

Ti ekne: »Máme tedy poledne,

nu, ješt dojdem zdrávi nkam spolu,

než slunce žhavé sklouzne s nebes dol. —

«

Ne, tomu hostu musím zvolat: Vivat !
—

tak, na píklad, to víí v skráních mých
;

však zanu pokojem se trochu dívat —

,

pede mnou stojí ada Tvojich knih,

tu jména s hbet — a už v mlhu splývat

vidím ta slova verš vysnných,

a frásí je, co se mi dobrým zdálo,

a knihy Tvé dí k tomu: Je to málo!

tyicet let! . . . a zas: tyicet let! . . .

Z celého duševního vlnobití

ta slova dv mi zbudou naposled,

a lovk k nim tak divný akcent cítí,

jež spoustou slov a vykrášlených vt
se pece jenom nedá vysloviti:

Mj píteli, a cizí dálka brání,

že nemohu Ti ruku stisknout ani . . .

7*



LIST.
M. A. ŠIMÁKOVI.

Mj píteli, je penzi-li as —
pak utrácím a žiji jako kníže.

Dny, týdny, msíce — vše bere as,

a já si ani nepovšimnu blíže,

co vydávám. Je noblesy v tom trochu,

však já byl vždycky, jak víš, drahý hochu,

v tch potech aristokrata tak kus,

jak každé legitimní dít Mus.

Však jinak, drahý, lovím »kéž« a »bych«

v svých zašlých dnech, jak dlají to starci.

Hled na píklad: Kéž bych byl v cestách svých

ten našel los, jak moji chlebodárci,

ti mnci penz, autority bursy,

jichž hnutí asy honí plaché kursy

nahoru — dol — — málo slávy v tom,

však zdrav má se pi tom žití strom !

A Ty si troufáš otázku mi klásti

:

kdy pošlu verše? Povznesený cit

to pro mne, Tedy v dálné mojí vlasti

jde tohle zboží dosud na odbyt?
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Tož pod rostrami našich diplomat,

v žurnál hmní, ve váleném chvatu

jde poesie dosud do kvt
Ó šíastné eldorado poet!

Tot však je všecko, co Ti mohu íci.

Já dávno, dávno pestal verše psát.

Af zkouší se v tom mladší výteníci,

sám budu íst a sám pochválím rád.

Já leccos psal, dnes vidím : leccos tuze,

má culpa jsou dnes moje carmina —
poestným lidem pinutil jsem k hrze

zpívati Musu jako gamina.

Poslední kniha*) (hezká ada let

je tomu, kdy jsem psal ji v tváe potu)

pinesla vavín mi (ten budiž klet,

ponesu vn stopy jeho hrot),

a svil jej pítel, blízký srdci mému,

a vstavil na hlavu mn nevinnému,

na bílém erné, svt to mohl íst,

že pessim.ist jsem, cynik, nihilist!

*) Míany tu »Podzimní sonety* a kritik.i Em, ryt. z e-
kova v »Liter. Listech*.
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Já cynik ! Bozi, chodit eským peklem

tak deset rok, pi tom verše psát,

chtít to a to — a nechat v evu vzteklém

se hlupáky a lotry napadat —
a vidt v život jen hnus a špínu

a cítit v život jen píchu blínu —
snad malheur to — však piznáš, drahý hochu,

že ml bych právo na cynismu trochu

!

Než pessimist? Kdy já bych se jen byl

odvážil zhant to, co žije, trvá,

když pán bh sám si všecko pochválil

(viz bibli, Genesis a kniha prvá)

!

A nihilist? Já lovk slušný, starý,

spiklencem nejsem, nezabíjím cary,

ba ani nevím, co je dynamit,

ctím úady a poestn chci žít!

Snad nkdy v nesteženém okamžiku

mi slovo proklouzlo tak nebo tak — —
rád odvolám a s etou souasník
dosvdím slavn : kam jen patí zrak,

vše stojí v kvtu, vlast je plna štstí,

spolenost zdravá, v budoucnu zím kvésti

jen rže, rže; život — štstí stoh,

radostí lovk zšílet by tu moh

!
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Ach, ten mj pítel ! Pravdu musí míti,

je dorostlý to slušný mládenec,

znal také v potu tváe verše víti

a isté Pravdy chtl být stoupenec,

tak znal jsem jej (pak rozved naše luny

proud žití neúprosný, divoký —
já spálil lýru, prodav díve struny,

a pítel mj šel mezi proroky).

Je kritikem. Snad hatilo se v praxi

to s tmi verši, snad mu vyschl zdroj

(Nemesis dala trestajíc jej jaksi

napsat mu tohle : vrhnouti se v boj

a dáti zabiti se do krvavá

za svoji eskou milovanou vlast,

že by to — — inu, ano byla slast)

i — a to zdá se píina být pravá,

zdál se být sob málo dokonalým

co poet drobný, suchý, upjatý

(a stimulantem, vru, není malým,

ctižádost v žití, jak lze citáty

z Tacita, myslím, z Aischyla též snad

nad jasné svtlo slunce dokázat —
ostatn každá ítanka tak svdí),

však já tu ztrácím trochu nit své ei

!
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A kritik, pane, kritik, to je cosi,

Tys moudrý — on je pec jen moudejší,

komparativy vlastností tvých nosí

(tch dobrých), tvojí práci vezdejší

lip rozumí, než rozumt chceš sám,

tys napsal nco, on však poví nám,

cos napsat chtl (tos nechtl jaktživ),

však co tu plátno — on to vdl dív,

než tys vzal péro do ruky. Hled, brachu,

ted pítel mj má ono renomée,

te druhm dávným bude ku postrachu

(viz výše, jak znal zcuchat jméno mé),

a dobe tak. Když po lovku sáhne

a s hlavy, s lící kži tob stáhne,

a ty zíš tetelící maso své —
tu aspo vidíš, co to v tob je!

Tch poznání já už mám po krk dosti . . .

A ekni dál, mj dobrý píteli,

je rozumné té naší spolenosti

potebí verš? (Odeteme-li

studenty nadšené a staré panny

a njaký pár v sebe zakochaný,

jež vezmem-li tak všechny spolen,

k »rozumným« nelze piíst konen.)
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tou verše moji zdejší chlebodárci

!

i u nás šlechta, bodí mšané?
Cechy a spolky? (Krom proslov arci.

jež vyslechnouti ráí.) Víš sám : ne

!

A politici naši? žurnalisté?

i profesoi vyšších našich škol?

Tot lidé rozumní, a je to jisté,

že verše cení sotva nad koukol

!

Má dcerka zrak má jako gazella,

bhví, co všecko z oí téch se chvje !

Kus ráje, slunce, polka veselá,

a ertík pt provádí v nm reje,

má tyi zoubky jako perliky

a zkousá jimi, satan maliký,

vše, co jen pijde v dosah ruek jeho,

a v mi, dosáhne tou rukou všeho!

Je poesií život, život jen . . .

Má dcera jest jí, já se piživuji

na jejím jasu. Tak jí den co den

vymýšlím báje, marše pedzpvuji,

vesnici stavím, asem dlám oe
a táhnu vozík, kreslím topoly,

zv, vojáky, lo, hory, skály, moe —
a Ty chceš verše? Brate, nikoli!



BOZI VLE.
z R. DEHMELA.

ro Štstí hladovíš, Evo,

a chvíš se utrhnout jablko,

jež zakázal ti bh tvj kdys,

ped temi tisíci lety,

ty mladé stvoení!

Vidím t veer co veer,

jak vzpínáš hubené ruky

na osamlém lžku

ku bohu starých lidí

:

Dej mi je, dej mi je

!

Ubohá oveko

!

On nikdy neobšfastnil nesmlého,

ten starý bh

!

Dal ti ten hlad tvj, ty tvé ruce:

Utrhni, jez — a potom trp

!

t



Mladosti moje, hled, my kdysi

na leccos hrdi bývali,

na prvé verše, prvé laury

a na rty, jež jsme líbali . . .

Mladosti moje, pešly asy,

jak pohádka jsi zmizela . . .

Je hostem nemoc, vlasy zídly

a vrásky lezou do ela.

A verše, sláva, láska — marnost,

šum vtru, hrstka popele;

dnes hrd jsem na pluk nepátel svých

a na ti, tyi pátele.

^



DETERMINISMUS.

A listí padá. Tžké mraky visí

nad zemí nízko. Vlhkým vzduchem line

umrlí zápach z kvtin tl, jež kdysi

tak plály, kvetly po zahrad stinné.

Nic nepohne se . . . A dnes nebo zítra .

a lovk s tichou resignací hledí

do vzdáleného žití svého jitra

a do nejisté podzimní své šedi.

To vše se zdá dnes harmonicky zníti

bez náraz a náhlých bez pechod

;

ton za tonem se musil takto chvíti

v logickém sudbou pedepsaném chodu.

A klidn dál se lovk rozpomíná

a klidn v šedé píští myslí man.
Ve vzduchu vlhkém páchne umrlina,

a tma se zvedá na plnoní stran.



Na erné snti ped okem mým
se osamlý hndý lístek kývá;

po stechách vlee se plazivý dým
a vlhká mlha na n shora splývá.

Den pijde z rána bdný, nevítaný,

jak plachý žebrák v líc ti pohlíží —
a nepovšimnut, v cosi zadumaný,

se k podveeru do tmy odplíží.

To není nuda, jak to jindy bylo,

mrazivá zoufalost lehá v duši, v zrak

to slunce se tak njak vytratilo,

a lovk neví, kdy, a neví, jak . . .



PAMÁTCE NERUDOV.

Tak žije v mojí pamti:

Sestárlý orel zimomivý

na snti sedí sám a sám,

stesk konce hled mu mlží sivý,

však hrdost je v nm, sily plam;

už zídka erná kídla zdvihne

a ve mohutném rozpjetí

do výše pímým letem tíhne

a v ní se tmavým bodem ztrácí

a obloukem se dol vrací

k místeku svému na snti.

Už za ním život . . . jaký dar!

Vždy zvyklý jenom vzhru stoupat,

tím okem svým zel na svou zem,

vždy král, svou nohu nedal spoutat,

kramám k budce etzem

;

1
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když bil se, bil se s protivníkem

zrak v zrak a proti spáru spár,

a nebyl nikdy zákeníkem.

Syn vzduchu rád ml metelici,

tu kovový hlas jeho hmící

tak rád se mísil v živl svár.

Pak jednou tiše na zem spad.

Byl mrtev. Lidé k nmu spli.

Hrd byl i v sledním strnuti.

Tu teprv s žasem uvidli

tu šíku lesklých perutí.

— Je týž to, jenž se jevil zraku

jak skivan kdys, jak teka snad ?

Tak vida, orel ! lnu, v mraku

je tžko ptactvo rozeznat! —
Hrob vykopali. Lze však hrudou

ty kídla skrýti? Ona budou

po vky z hlíny vynívat . . .

Tak vídám Tebe zas a zas

;

ó miste, pi každé své práci,

kdy lovk nejistotou štván

v své síly, v sebe víru ztrácí,

a k tomu, co zní ze všech stran,
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af potlesk pátel, hymn pní,

aí zloby nebo soudu hlas,

k niemu dosti víry není —
už zvykl jsem si dobu dlouhou

ptát do prázdna se s marnou touhou;

Co Ty bys tomu ekl as?

To žije v mojí pamti

:

On tenkrát — ada tomu rok,

já po prvé svá kídla vzpjal —
s úsmvem ve svém orlím oku

mi na rameno zaklepal,

dv slova ek tak lakonicky —
a jako když m posvtí,

já vydržel jsem giganticky

pranýe, soudy, šibenice.

Ted, když ve kolem metelice,

zrak asem v dálku zaletí —
šediví vrabci cvrkajíce

se choulí jen tam na snti.



SONET.

Když, bože, svobodnou dals vli nám
a neptal jsi se, chcem-li vbec v svt,

a až nás potáhne cos k vným tmám,

ty nezeptáš se, budem-li už chtt —

když v náhodách, jimž nelze rozumt,

se zmítá žiti naše sem a tam,

jak muška, jež má takto volný let,

však pavuina lne jí ku kidlám —

Dík aspo za to, bože veliký,

žes dal nám právo písné kritiky,

že trhajíce kídly slepenými

ti mužem volat hrdly sevenými:

»Tvé dílo, starý, dobrým zrovna není,

jak chlubil jsi se tenkrát pi stvoení.

«

J. S. Machar: Ple-Mle.



podzimní momentka.

Sestárlé dám rok eta

už káže vzdát se zábavy,

dát výhost bujným plesm svta

a zelené svléct hedvábí —

tak ten mj kaštan, který metá

v mé okno stín svj mlhavý,

— jak pyšn nl do žáru léta

a zpvné hostil pnkavy !
—

te rezavé své šaty vzal

a v minulo se zadumal

a jeden velký vjí ten,

s nímž prožil mnohý krásný den,

naposled roztah — s povzdechem

mu dává klesnout v chladnou zem



ŽAPONERIE.

Kruh pavuiny protrhaný

chví v širokém se prostoru,

v ní zachytil se, vtrem hnaný,

prožloutlý h'stek javoru.

A sítí tou zíš, kterak mhami

v špiatém ostrém obryse

kus silhouety Fudži-yami

na šedém nebi kresh' se.

8*



FRAGMENT.*)

Nu, pkný nápad je to, blázne starý,

najednou zaít psát si memoiry ! . . .

Tož prvá vta šastn v papír sjela,

jen k tomu zetel, af ta knížka celá

se vede ádn, den a je v ní za dnem,

a neutone v slohu tžkopádném,

vše povídej si básnickými slovy,

a ona všudy vzorm svojím hoví,

tm žurnálkm, kam péro dívky mladé

své holubicí dojmy veer klade!

Jen povídej, však pozor, brachu hbitý,

což? není to snad píznak senility?

Jsi ticet rok, jak je slunce mí,
však v mozku tvém se to už njak šeí,

*) Chtl jsem napsati kdysi román: »Dekadentii<. Garbor-
gova kniha »Umdlené duše« petrhla mou práci v prvé — díky
bohm — kapitole. Provedl tu myšlénku o njaký as díve .
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tam šedesátka už se dobrá hostí

prázdného žití, pádných zkušeností,

a povídavos jež je vlastní stáí,

t vede k papíru a kalamái.

Jen piš! A co! Nu, napíšeš as denn,

že vstal jsi ráno, jednou (k vli zmn),
že pršelo, a jindy, že je hezky,

žes myl se, strojil, zatím slunce blesky

padaly kolmo na tu naši zemi,

a ty jsi doloudal se ulicemi

k hostinci, kde jsi dobe obdoval,

pak do kavárny, trochu pehazoval

žurnál plachty, klel jsi podle zvyku

na básn, noveliy a politiku,

pak pišed ten i onen dobrý známý,

a mluvilo se : klepy, mody, dámy,

poslední skandál, nová anekdota —
konen co jsi žádal od života,

co žádal bys? Vždyt nepeješ si více.

Tu, a tam, pravda, pocifovals sice

prázdno a nudu, jakés pesycení —
však, piznej sám si, jinak možno není.

Konen : žil jsi, to je hlavní vcí.

Tvj dd a otec — vzorní vru pedci -
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ti rozumn pár hiven zanechali,

což bylo moudré. Byl jsi atom malý

tohoto svta, žil jak mnozí jiní,

a pohledneš-li na ty roky nyní:

nebyly šastny, nešastny ne taky —
nu, život animala pod oblaky;

a jednou skoní celá historie,

a ddic tvých vdnost nápis vryje,

(a zanecháš-li nco) v pomník bílý.

A tak když lovk upímným je chvíli

sám k sob, dí, že celý žití špás

nestojí za nic. Omne vanitas.

Mluvil jsem s Karlem. Pošetilec starý.

V nm planou jakés opoždné žáry,

kus mladosti mu ješt z oí svítí,

a ve vlasech se mu již stíbro tpytí.

Rád nemám paradox. On ve svém vku
je stále roven lyrickému reku,

kde epického starce ml by hráti.

Byl v Nmecku a studoval prý mnoho,

je v továrn, už ani nevím, koho,

má plno plán, zbožuje svou práci,

radostn prý se veer dom vrací
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(má matku a dv sestry, staré panny),

vždy domácn byl jaksi vychovaný,

a to mu zbylo; nyní — vrchol všeho —
chce najít dve z domu poestného,

sní o lásce, jež dojde ku oltái,

o larech, penátech a krbu, který záí,

otcovských radostech a klidném dokonání

a šosatí si podle svého pání.



v NEMOCI.

Kdo tu? Co po mn nyní jelo

jak páchnoucí a mrazný dráp?

Krev všechna v hlav, hoí elo . . .

A z noci zní sem náek žab . . .

To bled modré svtlo loupí

mých oí sílu . . . pízrak ten —
hu, vypasený msíc hloupý

se vehoupl mi do oken.

A hodiny do toho ticha

svj neúnavný pouští hlas . . .

A kdo tam v kout tžce vzdychá

a po špikách jde ke mn zas?

Jsi ty to? Ty? Cha, k smíchu, k smíchu,

ty mliteli píšerný!

Ty bajko ! Zkrotím tvoji pýchu,

kostlivce žlutý, mizerný!
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Co chceš? Mn všecko vzalo žití,

ne najednou; tak pomalu,

jako když slyšíš kapky zníti

po boue divém pívalu.

Ó Život napálil t, brachu,

ach Život, tašká prohnaný!

Dej sem hnát ruky, bídný brachu,

aí ošizen — jsi bez hany!

Vem, co mám. V hlavách u postele

to okované kopí zíš?

Je dosud teplé, zkrvavlé.

Štít neml jsem. A pojdme již

!

•^



NA DUŠIKY.

Mhy sprcha šikmo k zemi létá

a vlhí dlažbu. Mrazná zima

zdá na všem chvít se, z všeho vanout,

vším prolínat. A plkruh nebes,

bezcitnou šedí potažený,

zí písn na zem. Tiše, tiše

vlá vzduchem jakás zhoklá vn,
bolestn, teskn chladem vane —

to duše kvtin zavraždných,

jichž tílka leží bezevládn

studeným tenkým drátem spjatá

na hrobech mrtvol práchnivících.



Má minulost — pár oazených hranic,

kde roky moje shoely,

krom upomínek nezbylo z nich pranic,

a ty jsou rovny popeli.

Z nich zžíravinu duše má jen cítí,

když pehrabuje tyto kupky šedé —
a lovk neví: byl pec šasten v žití?

i vzpomínat si jenom nedovede? . . .



Je jakýs klavír duše básníka,

na kterém hraje Osud neznámý;

prst jeho se jen kláves dotýká

a z vnitku hmí to ton vlnami.

A zní v tom láska, mládí, otina,

šum strom, jaro . . . šastné melodie .

a Osud je vždy znovu zaíná

a vždycky v nové variace vije . . .

Na klavír mj si Osud sed,

jak bez dozoru kýs kluk rozpustilý,

a potmšile celé víko zvd
a do kláves bít zaal ze vší síly.

A každiký ten dlaní jeho ráz

vždy na tré kláves padá do týchž míst

ó verše mé, vztek slyším syet z vás,

ševelit bolest, klnout nenávist!

f



CASOVA MELODIE.

Hlubokou nocí uháním

na saních rozlehlou nivou,

mám kon s leskem havraním

a dlouhou vlající hívou.

Koni mj, dsíš se? Ze tmy, hle,

jaké to divoké vytí!

Podlité krví oi zlé

jak se k nám ze všech stran ítí

!

Kde jen ti vlci celý as
po našich vlastech se kryjí!

Je ticho . . . jedeš sám ... a v ráz

kol tebe soptí a vyjí!

Á je to rámus, zuení

a zub cvakot a štvaní

!

I psi tím v dálných vsích vzbuzeni

též soptí — pro, neví ani.
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Vraníku, dobrý koni mj,
jen dál lef k pedu a k pedu!
Nevím, zda živ stihnu ten cíl svj,

mn staí, že jedu, že jedu.

A stelme chvilkou si v rotu tu vlí

tak man, beze všeho úele —
je to sic rozjití a neumlí,

však jede se to pak vesele!



j. úprkoví.

My chceme verš, jenž hnvné proklíná,

sní, kvete, pláe, maluje a zpívá;

my hudbu chcem, jež veršem mluvit zná,

sny koloruje, v tla duši vlívá.

A chceme dláto, které z kamene

vyloudi barvy, sloky, melodii —
to Umní X prosté, vznešené

jde z žití, žije a se v život vpíjí.

Ty usmíváš se asi potají

nad šedou theorií v tvrí pýše.

Nic plátno — i Tvé barvy zpívají,

a v rytmech všecko hovoí a dýše.



OPUŠTNA VTEV.
Cechové vídeští.

Ta snítka jablon ! Z rodného vzpjala sadu

své tílko troufale pes chladnou bílou zed . . .

Kmen, otec oddlen, tkví ztracen pro ni vzadu,

a ona mísí se ve cizích strom splet.

Jí ruka sada se netkne, neostihne

jí uschlé výhonky v dnech prvých podjaí

;

když k zemi kloní se, jí nikdo nepozdvihne,

tlum žravých housenek jí nikdo nemaí.

Pe rodný posýlá jí stále sic dost mízy,

však ona žene se tím dál a dál jen zas,

a její jablka jí serve ruka cizí,

když podzim nastane a esání je as . . .

Tak jen když rodný strom pod slunce velým

vzntem

jásaje zhalí se v slavnostním píkrovu,

ta snítka ubohá ervenobílým kvtem

v tom cizím stromoví se hlásí k domovu

^ i



ÚTOVANÍ.

Jak se to skoní? — ptám se vždycky,

když do života hledím zpt . . .

Co mže pinést život lidský,

to vidím v tni zašlých let.

Já vil vše — a potom pranic . . .

Vlast, lidstvo, bh — hm, mládí žár . .

.

Mám schladlý popel z erných hranic,

kde spálil jsem tch model pár.

Na rty mé polibk pad píval,

do srdce kapal ostrý jed

;

hrst dobrých pátel jsem míval,

z nichž asto vzorný lotr zkvet.

Já sil i sklízel bujné vtipy

a s hlupci jsem se hloup smál —
jak asto žert nám na rtech kypí,

a lovk rád by proklínal

!

J. S. Machar: Ple-Mle. 9
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Já bídu znal i ponížení

i hrozný stud sám ped sebou,

ml ovšem také povznesení

a záil jakous velebou

;

já asto pomocné zdal ruky

a dostal rad vždy jako zrn

;

mn spsobil též jisté muky

tradiní poetický trn —

Jak hivna z bible v hloubi zem
dn svtlých trocha mrtv spí —
co všechny erné chvíle ve mn
jsou živy, krev mi upíjí.

A lovk zírá v chabé touze

v budoucna závoj mlhavý —
a: jak to skoní? — to je pouze,

na mž být ješt zvdavý.



LEGENDA,
KTERÁ MOHLA BÝT NAPSÁNA TAKÉ PO MÉ

SMRTI.

Umel jsem. Že snaha po lepším

po smrti zbyla v mé lebi,

tož jsem šel aetherem studeným

vysoko, vysoko k nebi.

Ze hrozná, železná dvíka v ní,

kolem se sta duší plazí,

své isté svdomí chopil jsem

a dal ti na dvíka rázy.

Vykoukl Petr ven — znám ho, znám,

pleš, oi, vousy! — tak práv

ped léty vypadal, když jsem ho ml
v biblické djeprav.

— Papíry vaše! — ek úadn.
Dal jsem mu nevolky volky

list kestní, snubní a úmrtní

s podpisy na všem a kolky.

9*
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Prozkoumal, dvika otevel

a skoro kaprálsky káže:

— V jedenáct hodin je velký soud,

ekat, až pro vás se vzkáže !
—

Vešel jsem v ekárnu. Byla to

prostora holá a šerá,

ada tam ekavc sedla,

umrlých pedvírem, vera.

Mudrci, nešastní na zemi,

že došli vdní hranic,

brueli, že ve smrt doufali,

tu jsou a — nevdí pranic.

Obané byli tam rozšafní,

jimž moudrost kanula se rt

:

— Nevdt, vdt, hm, hloupá e,
to ekáni zde má jít k ertu! —

Tak se tam mluvilo, V koutku pak

hlasit klnula eta

doktorm, kteí jim pomohli

na tento z onoho svta.
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Potom se ozvalo troubení

a bubn nebeských bití,

kídlaté pachole pilétlo

a zvalo nás za sebou jíti.

Jdem po dvou. Jaké to divadlo,

tyhlety nebeské nivy!

Jak ten náš pozemský híšný zrak

na všecko s údivem civí!

Jaké to stromy a kvtiny,

vzduch, barvy, tvernožci, ptáci!

Jaké to vn, a svtlo jak

se v svžích kovinách ztrácí!

Orkestry andl šijí tu

lahodných ton svých píval —
Kdyby tak lovk jen jistý byl,

že lovkem ádným kdys býval !

.

Svaté a svtice vidíme

v blavých ízách kol chodit,

smekáme na právo, na levo -

rozhodn nemže škodit!
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Kídlatec vede nás v nádhernou sí,

vázne a váhá dál noha:

v preh' záí tam ohromný trn,

soudná to stolice boha!

Andl, svatých tam nabito je,

lovk až dýchat se bojí,

a protože klenba je z rubín,

v ržové barv vše stoji.

Svtec kýs dle ei dlí nás,

— národe, pesta už stenat,

tady je balsám tvým bolestem:

ped eský dali m senát

!

Pachole kídlaté vede mne

blíž trnu k velkému stolu —
Pachole kídlaté, šálí mne zrak,

kdo že to sedí tam spolu?

To že zde jsou moji soudcové?

Dík ti, mj bože, a sláva!

Neruda hovoí se Žižkou,

Havlíku Hus potakává. 1
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elakovskému cos Chelický

vykládá s úsmvem mírným,

a Prokop Holý dívá se v dál

pohledem tichým a smírným.

Vy drahé hlavy, jimž k ortelu

jsem stavl se již v žití proudu,

vy svtlé hvzdy mé, stavím se vám

ku poslednímu soudu

!

Na pozdrav kývl mi Neruda , . .

Na levo staví se k stolu

advokát, který má vydobýt

mou duši diabolu.

Na stl si nakladl brožury,

proskripce, námezdné spisy,

jež byly mi házeny na hlavu

a jež mne tak bavily kdysi . . .

Na právo, nesa knížky mé,

stál bílý andlíek,

byl jeden úsmv, a modrý zrak

z hebounkých záil mu líek.
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Pak pišli svatí a svtice,

kupili v sbory se, ady —
vida, ta pozemská zvdavost

je nesmrtelná i tady

!

Advokát dáblv te. Ticho je.

Brožury, námezdné spisy,

satiry, proskripce, úsudky,

sl žití to z anno kdysi.

te a te. Havlíek s Nerudou

zaali šeptat si spolu,

a elakovský si bubnoval

na ploše soudního stolu.

te a te. Chmuil se mistr Jan,

Chelický Holému kýval,

Žižka stah rety, stisk ruku v pst,

a na mne se soucitn díval.

te a te. Vstal náhle Neruda:

— Pokejte, kídlatý pane,

jak vidno, známý to pípad je zas

z té vlasti milované.



137

Už mužem bezpen, pátelé,

božímu Majestátu

rozsudek ku sankci pedložit

a íci v referátu

:

rozšlapal nkolik nafouklých nul,

potloukl pitomé mezky,

a nenávid ml z duše rád

ten bdný a bídný lid eský.

A že tak nkdy v té ráži své

vedl si až píliš ile —
ty to víš, Havlíku, mže se jít

k tm porážkám v íze snad bílé?

Neruda vstal a mn ruku dal

:

— bute nám vítán tu hezky!

Molodc,— vykládal okolo všem

vy neznáte ty naše mezky I . . .

^



FEUILLETON.

FR. FRYŠTACKÉMU.

ervnový veer byl. Hanou jsem jel,

v poledne mli jsme sprchu —
te se kraj jak erstvý obrázek skvl

až k patám dalekých vrch.

Pšenice kolkolem v šíi i dál,

pšenice, kam oko chvátá —
jak by tu zvlnný hymnus te stál

vzácného plavého zlata.

Jakby v plást královský zahalila

kypící mát Haná sebe,

a trochu se tady zapyšnila

ped modrým zrcadlem nebe . . .

Dál jsem jel — v cizích jsem krajinách žil

sám sob asto se ztrácel —
a jednou — v záí to veer zas byl —
Hanou jsem dom se vracel . . .
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Leží tu žebrácká odraná, mdlá,

v bdný cár zhaluje sebe

a nm žaluje muka svá zlá

na soudu mraného nebe . . .

Nu, podzim — ekl jsem. V msto jsem šel,

zrak do tmy po svtlu noe —
a tu jsem najednou porozuml,

pro venku leží to hoe :

živo tu v hospodách, v koalnách zvláš

živo až k hodin ranné —
Hanáci probíjí královský plášf

té svojí matiky Hané . . .



PSÁNO NA JAE.

Už zas je tady ... Za mladosti naší

však pece njak bujnji si hrálo;

ty kvtiny, ty dívky byly krasší,

a njak horoucnj se milovalo

Ne, dosti, dosti. Bozi moji vní,
což opravdu jsem doplul na tu metu,

kde píslovený staík blahoení

minulým asm, minulému svtu?!



Já celé noci — mladá léta —
nad Byronem jsem sníval rád —
te lovk klidn ítá Goetha

a po desáté chodí spát.

Sn marných, touhy málo vdné^
se zhostil nyní na vždycky,

má rád kus prosy užitené

a klidný zápal básnický.

Kdos v rameno mu tukne asem . . .

když lovk hlavu otoí,

njaká žena s bílým vlasem

mu vážn hledí do oí . . .



PROSTE SLOKY.

V Bafielu literárních proud
a hesel, rozum a rad,

klik, koterií, písných soud
a velikášských maškarád —

mé Gredo, štít mj a má meta,

k níž plnou silou dospt chcem,

je malá, hrdá, silná vta,

již ekl kdosi o jiném:

»0n nikdy nelhal« . . . Vavín stží

tak které elo opletá,

jak slova ta, jež pyšn leží

na hlav bratra Musseta.
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